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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 1 D'OCTUBRE DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores del dia 1 d'octubre de dos mil deu, en
el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors regidors, EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, Mª CARMEN PIQUER
BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
MILAGROS CANO VALERA, SALVADOR ALBEDA ESTEVE, FRANCISCO
DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID
BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL I ROS i JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde
JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits del senyor secretari FCO. JAVIER PELLUZ
REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la
que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS
Abans de l'inici de la sessió el senyor alcalde, en nom de tota la corporació dóna el
condol al regidor Francisco Fontelles per la defunció de son pare.

PRIMER. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
a l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 d'agost del 2010.
S'indica que en el punt desé la paraula govern està mal escrita i apareix gobinero,
havent de rectificar-se.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a l'acta
amb la mencionada rectificació.

SEGON. INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
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Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria
de la present sessió.
El senyor Carbonell, en representació del grup del Bloc sol·licita aclariment respecte
al decret 334, relativa a l'aprovació de les factures de gasto de l'adquisició de mobiliari per
a edificis i activitats culturals. Respon el Sr. secretari és com a conseqüència de la
justificació del gasto de la inversió inclosa en el PPOS 2010 de la Diputació Provincial.
També pregunta en relació al decret 335, relativa a l'aval concedit a Remarasa per a
la concertació d'una pòlissa de crèdit. El senyor secretari li indica que es tracta d'avalar la
renovació de la pòlissa ja existent de 190.000 €.
Igualment pregunta pel contingut del decret 399, relativa a l'atorgament de poders
de representació processal a un lletrat. Li aclarix el senyor secretari que es tracta d'una
demanda interposada per un treballador de l'ajuntament que a l'extinció del contracte
sol·licitava el pagament d'unes vacacions que estimava que no havia disfrutat. Com no hi ha
hi acord s'ha interposat una demanda laboral i ha sigut necessari atorgar poders de
representació processal a favor d'este lletrat.

TERCER. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11 DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT RELATIU A LA MODIFICACIÓ
DE L'ARTICLE 66 REFERENT ALS APROFITAMENTS SOBRE ALTURA DE
CORNISA I ÀTICS.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques de 27 de setembre
del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
majoria de huit vots ponderats a favor, dels regidors del grup Popular, i cinc vots ponderats
en contra, dels representants dels grups de PSPV-PSOE i del Bloc.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el senyor Enric Carbonell,
portaveu del Bloc, indica que la modificació fa referència a dos assumptes: un la regulació
del tema dels àtics i l'altre el règim de les altures, donant-se l'alternativa de construir a una
altura més, respectant-se l'aprofitament.
En el seu moment ja van manifestar que entenien el per què de la modificació, que
suposava fer un urbanisme a la carta davant de la iniciativa d'alguns constructors.
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Consideren que la modificació facilitarà fer més vivendes. També pensen que és
discriminatori, perquè només afectara determinades zones del poble.
Per tot això mantenen la seua postura en contra.
Per part del senyor Francisco Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, se sol·licita la
intervenció del senyor David Barrachina, regidor representant del seu grup en la comissió.
El Sr. Barrachina indica que estan en contra de la modificació per l'augment de
l'altura, que trencaria el perfil que s'havia pensat per a la zona. Esperen que no es tracte del
primer pas per a augmentar la volumetria, i que esta es respecte. Afig que fer modificacions
a la carta no els pareix correcte, per la qual cosa votaran en contra.

El senyor alcalde respon que la modificació es pot plantejar legalment . Els tècnics
indiquen que pot fer-se i en el supòsit de fer una altura més suposaria que computarien els
metres dels àtics. Defén que no es tracta d'una modificació a la carta, sinó que respon a la
petició de molta gent. Esta modificació pot canviar el perfil de la tipologia constructiva,
però no la seua altura, que continua sent la mateixa. Pensa que la modificació enriquix
l'obra, perquè es dóna una opció més: qui vullga fer un àtic pot fer-ho, i el que vullga fer
pis, haurà de respectar la volumetria.

El Sr. Carbonell considera que no és el mateix veure una altura més en façana que
una façana reculada. Si es fa àtic, este està vinculat a la planta baixa, mentres que si se'n va
a línia de façana no, per la qual cosa sí que hi ha modificacions. Reitera al seu torn que
només s'aplica a determinats sectors.

Respon el senyor alcalde que no hi hauria inconvenient en què es fera extensible
per a tot el poble. Insistix també que no és la mateixa fisonomia però sí la mateixa altura.

El Barrachina indica que el seu grup està a favor que els àtics computen com a
vivenda. No són partidaris que s'amplie a tot el poble, perquè el perfil que té el poble
canviaria prou.

Finalitzat el debat l'assumpte és sotmés a votació, adoptant-se per majoria absoluta
de huit vots a favor dels regidors del grup Popular i cinc vots en contra dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE i del Bloc, l'acord següent:
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“Vist el document de Modificació puntual Núm.11 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Rafelbunyol, redactat d'ofici, relatiu a la modificació de l'article 66 referent
als aprofitaments sobre altura de cornisa i àtics.
RESULTANT que a través de la mencionada Modificació, i d'acord amb la
memòria redactada es pretenen els següents objectius:
•
•
•

Optimitzar l'aprofitament de l'edificabilitat assignada a les illes sense
necessitat densificar excessivament l'edificació.
Afavorir la consolidació del sòl desenrotllat sense edificar, en els sectors I i
IV.
Establir una redacció concisa de l'article 66 per a eliminar la problemàtica
que s'ha presentat a causa de les possibles interpretacions de la redacció
anterior.

RESULTANT que en sessió plenària de data 5 d'agost del 2010 es va acordar el
sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual per un termini d'un mes,
publicant-se els corresponents anuncis en el DOCV núm. 6.639, de data 24 d'agost del
2010 i en el Diari “Levante” del dia 10 d'agost del 2010, havent-se notificat
individualitzadament la informació al públic als ajuntaments dels Municipis limítrofs.
Igualment s'ha procedit a inserir l'edicte en la pàgina Web de l'Ajuntament en data 6
d'agost de 2.010, així com el text íntegre del document tramitat.
Tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 83,2 de la Llei 16/05, de 30 de
desembre, Urbanística Valenciana (d'ara en avant LUV), en relació amb l'art. 94, 1 de la
mateixa Llei.
RESULTANT que durant l'exposició pública de la Modificació no s'han presentat
al·legacions o suggeriments al mencionat document.

CONSIDERANT que en virtut del que disposen els arts. 37,2 i 91 LUV, així com
en l'art. 121,3 Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana (D.
67/2006, de 19 de maig, modificat per posteriors decrets 36/2007 i 46/2008), correspon a
l'Ajuntament la competència per a l'aprovació definitiva de la Modificació Puntual per
afectar únicament l'ordenació detallada, sent el Ple l'òrgan competent per a la dita aprovació
en virtut del que disposa l'art. 22, 2, c) de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, de 2
d'abril.
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CONSIDERANT que en compliment del que disposen els arts. 104, 2 i 105 LUV,
l'acord d'aprovació definitiva ha de publicar-se en el BOP, prèvia remissió de còpia
diligenciada de la Modificació a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Vivenda.
El Ple de l'Ajuntament previ dictamen favorable de la comissió Informativa d'Obres
Públiques i Urbanisme celebrat el dia 27 de setembre de 2010, per majoria absoluta de huit
vots a favor, dels Regidors del grup Popular, i cinc vots en contra, dels Regidors dels Grups
del PSPV-PSOE i del Bloc ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 11 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Rafelbunyol, relatiu a la modificació de l'article 66
referent als aprofitaments sobre altura de cornisa i àtics.

Segon.- Publicar l'aprovació definitiva en el BOP, prèvia remissió d'una còpia
diligenciada de la Modificació Puntual a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda.

QUART. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ACORD A ADOPTAR
DESPRÉS DE L'APROVACIÓ DE LA LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA
GENERALITAT, DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, dóna lectura a la moció
següent:
“Amb data 24 de juny del 2010 es va publicar la Llei 8/2010 de 23 de juny, de la
Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Esta nova llei modifica substancialment l'anterior, per la qual cosa este grup
municipal presenta la MOCIÓ següent:
1. Que es cree conforme estipula l'article 32 de la mencionada llei, el Consell Social
del Municipi.
2. Que es cree la figura del Defensor o Defensora dels veïns i la comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions.
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3. Que es cree un Reglament Orgànic Municipal en l'esperit que es definix l'article 28
d'esta llei, que si bé no és obligatori per als municipis de menys de 20.000
habitants, no impedixen que el menor d'esta quantitat la puguen tindre per a
millorar el funcionament públic de l'Ajuntament.
4. Que es cree la Junta de Portaveus tal com es decreta en l'article 136 de la referida
nova llei.
5. Que la documentació relativa als temes a tracta els plens este a disposició dels
regidors un lloc determinat en l'administració municipal per a consultar-la, sense
que s'haja de sol·licitar prèviament perquè esta forma actual dificulta la rapidesa
de la consulta.”

Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials del 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.

El senyor Francisco Fontelles indica que el seu grup s'ha caracteritzat per presentar una
sèrie de mocions plantejant el que ara es reitera, i que amb l'aprovació d'esta nova Llei li'ls
dóna la raó. La Moció planteja l'ampliació d'una democràcia representativa a una
participativa, és a dir, donar una major participació al ciutadà en El Govern Local. Hi ha
una sèrie de punts que per la composició d'este Ajuntament són potestatius de l'Equip de
Govern, i per això plantegen la seua creació.
Considera que esperar a les pròximes eleccions (tal com es va argumentar en la
Comissió Informativa) és tirar balons fora i no voler donar participació de ciutadans en
l'ajuntament, afegint que ací es veu que partit polític està a favor de la democràcia
participativa i qui no, utilitzant excuses demagògiques.

El portaveu del Grup del Bloc, Sr. Carbonell, manifesta que en les mocions de caràcter
participatives sempre s'han trobat amb l'oposició de l'equip de govern. És una qüestió de
voluntat política. Tot açò ve aconsellat des de tots els àmbits: legislació europea, estatal,
autonòmica. Però així i tot pareix que no siga suficient. Com a exemple, la seua actitud
davant d'esta política més participativa i la que mantenen davant de la presentació de
mocions i preguntes respecte d'esta Llei. En el ple passat van quedar mocions i preguntes
fora; tot el que els interessa políticament d'esta llei, ho han posat en marxa immediatament.
Açò és una manifestació palpable de què no tenen intenció de fer-ho. Saben que la creació
d'estos òrgans és potestatiu. Però si hi ha gent de l'ajuntament que vol fer-ho, deixen fer-ho,
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i més quan tota la legislació va en este sentit. Afig que si la Junta de Portaveus és
obligatòria, que es faça, que es pose en marxa.
Respecte a què cal esperar el desplegament reglamentari, entén que la Disposició Final,
que ho menciona quan parla dels òrgans de col·laboració i coordinació previstos en la llei,
que es referix a òrgans autonòmics per a coordinació de la delegació de competències i
relacions de l'administració autonòmica amb les locals. No està parlant dels òrgans que
s'han de constituir en els ajuntaments. Per tant, entenen que no s'està a l'espera de cap
decret, i que el que hi ha és falta de voluntat política.

El senyor alcalde es ratifica en allò que s'ha manifestat en la Comissió d'Assumptes
Sectorials, remarcant tres punts:
− Segons la Llei té caràcter potestatiu. És a dir, per majoria absoluta es pot
decidir implantar-ho o no, i de moment han decidit per prudència no
implantar-ho.
− No hi ha hagut cap ajuntament que ho haja implantat ja.
− Han comentat este tema amb altres alcaldes (inclús socialistes), i tots
esperaran que la FVMP faça els seus reglaments corresponents.
Per tot això creuen que el prudent és esperar a posar en funcionament tot açò.
Reitera que no estan negant que es pose en marxa, sinó que estan esperant que els diguen
que han de fer i quines funcions té estes noves comissions.

El Sr. Fontelles, intervé indicant que molts ja ho han posat en marxa des de fa anys.
Parla de prudència, i es pregunta si són imprudents per demanar que desenrotlle una llei
aprovada per la Generalitat amb majoria del partit popular. Sota el seu parer es tracta d'una
magnífica oportunitat per a saber qui té realment conviccions en els valors democràtics i
desenrotllar una obertura cap a la gent.
Respon el senyor alcalde que té major convicció democràtica que el senyor
Fontelles. I demana que no torne a dir açò.
Intervé el senyor Carbonell indicant que a l'empar de l'actual llei no ho ha posat en
marxa ningú, perquè es tracta d'una llei de recent aprovació, però que hi ha molts
ajuntaments que tenen estos òrgans constituïts: Consell de Participació Ciutadana, Consell
de Joventut. No els diga que va a esperar-se a seguir les directrius de la FVM, quan no ho
ha fet quant a la presentació de mocions amb deu dies d'antelació, 3 dies per a les
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preguntes… Saben que és potestatiu, i demana als membres del Grup Popular que diguen
clarament que no tenen voluntat política de posar-ho en marxa, i no s'amaguen que van a
esperar-se, perquè està ben desenrotllat en la pròpia llei.

El senyor alcalde indica que no vol entrar en més discussió, però pregunta on s'ha
implantat el defensor dels veïns, comissió especial de suggeriments i reclamacions, consell
territorial de participació. El senyor Carbonell contesta que el primer està implantat a
Paterna i l'últim a Puçol, i que molts municipis tenen el Consell de Participació.
El senyor Fontelles indica que en Massamagrelll tenen una assessoria jurídica
d'atenció al ciutadà i Godella també.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del grup municipal del PP i cinc vots a favor dels regidors dels grups
municipals del PSPV-PSOE i del Bloc.

QUINT. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE REDACCIÓ D'UN
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE dóna lectura a la moció
següent:
“L'article 26.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny sobre Règim Local de la Comunitat
Valenciana indica que les atribucions dels distints òrgans de govern municipal es
concretaren en un Reglament Orgànic Municipal.
Per tot açò, este grup municipal presenta la MOCIÓ següent:
Que el Ple d'este Ajuntament aprove iniciar la redacció d'un Reglament Orgànic
Municipal, dins de la nova Llei de Règim Local, prèvia consulta amb els grups municipals,
perquè finalment, el Ple d'este Ajuntament ho aprove dins d'un termini de temps raonable.”
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.
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El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que està moció és el
punt 3r de l'anterior moció, i com intuïen que no l'acceptarien van decidir presentar-la per
separat. Afig que el Partit Popular ja va tindre intenció de crear-lo i els van presentar un
esborrany restrictiu, i el que volen ara és que si es convoca la Junta de Portaveus, perquè és
preceptiu, que es comence a treballar en l'esborrany d'este Reglament i que servisca per a
un bon funcionament d'esta institució.

El senyor Carbonell, portaveu del Bloc, indica que totes les figures de què estan
parlant ja estan previstes en la Llei de Bases de Règim Local, de l'any 1985, però després
de la Reforma de l'Estatut en 2006, les competències en matèria local les assumixen la
Generalitat. Esta llei és una llei de desenrotllament pel que de novetats res, perquè la LBRL
ja les contemplava, encara que amb un altre nom.
Respecte al Reglament, indica que l'equip de govern ja va decidir presentar un
esborrany, i el van deixar sobre la mesa perquè s'estava pendents de l'aprovació d'esta llei.
Ara cal esperar de nou per a fer el reglament. La por que té el seu grup és que quan
presenten un reglament serà per a limitar-los el temps d'intervenció, etc… Sol·licita que no
es partisca d'un esborrany i que es faça entre tots, donant-li pervivència de futur, perquè
estes coses han d'eixir del consens perquè és per a molts anys.
El senyor alcalde respon que és cert que hi havia un Reglament Orgànic de
Municipal en la Llei de Bases. És cert que el propi Estat ens va donar un Reglament de
Funcionament (ROF), que ha servit durant anys per a conduir els plens, saber quines són
aquelles garanties que tenen els regidors i les obligacions i deures de l'alcalde en el Ple.
Però el Reglament que es demana no és l'ordinari que tenien fins ara, perquè resulta que
d'este reglament depenen totes les entitats de què han estat parlant. Mentres no se sapiem la
funció real d'estes entitats no poden fer un Reglament Orgànic Municipal. Per això estan
esperant que els diga la FVMP o la Conselleria de Governació, que objectiu i amplitud
tenen estes figures, perquè si no ho saben, difícilment es pot fer un reglament. Finalment
afig que estan dins de la voluntat de la majoria, que és legal i democràtic.
Replica el senyor Fontelles que quan es trau una nova llei, no fan una còpia literal
de l'anterior. Reitera allò que s'ha manifestat pel Bloc quant al tema que sí que han aplicat
aquells extrems de la llei que més perjudica l'oposició, com és el termini de presentació de
mocions i preguntes. I com a exemple va ser la no acceptació de la moció sobre les
víctimes del metro. Replica el senyor alcalde que no es va acceptar la moció pel fons del
tema, per tractar-se d'una moció que no afecta els ajuntaments. El senyor secretari aclarix
que en primera instància no es va introduir en l'orde del dia per l'incompliment dels
terminis, i que després no va ser acceptada la seua discussió via urgència en el Ple.
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El senyor Carbonell manifesta que el senyor alcalde fa una mescladís de la
legislació perquè isca com a vosté li convé. Diu que tenim un reglament per a funcionar, el
ROF, però es tracta d'un reglament general. En referència a presentació de les mocions, va
ser per l'aplicació de la nova llei, segons va dir el senyor Eduardo Ovejero, que parla de la
seua presentació amb deu dies d'antelació. I en referència al respecte a les majories, això
sempre, però demana que es respecte també a les minories.
Intervé el senyor Eduardo Ovejero, regidor del Grup Popular, per a matisar la
coherència existent entre els uns i els altres, indicant que el PSOE va votar en contra d'esta
Llei en el Parlament i s'alegra que ara vullguen desenrotllar.
Matisa el senyor alcalde que quan parla que són diferents el ROF i esta nova
legislació, ho fa perquè en el nou es parla de figures que en l'anterior no estaven, com és el
defensor del poble, la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions….

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del grup popular i cinc vots a favor dels regidors dels grups de PSPVPSOE i del BLOC.

SEXT. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE ACORDS A ADOPTAR DESPRÉS
DE L'APROVACIÓ DE LA LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA GENERALITAT,
DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALECIANA
Per part del senyor Enric Carbonell, portaveu del grup del Bloc, es dóna lectura a la
moció següent:
“L'acabada d'aprovar Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, introduïx canvis significatius dins del règim local valencià i
alguns d'ells fan referència als òrgans complementaris de l'organització municipal.
Ja en el seu Preàmbul es destaca que un dels aspectes més rellevants del règim
local a nivell estatal i inclús comunitari és la importància que els distints ordenaments
jurídics atribuïxen cada vegada més a la participació ciutadana...
Esta llei regula un catàleg de drets dels veïns davant de les administracions locals i
incorpora al llarg de la seua articulat figures jurídiques que tendixen a potenciar la
participació dels veïns en la vida pública local….
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En referència a allò que s'ha mencionat respecte de la Llei 8/2010, en l'article 29
diu: per a la defensa dels drets dels veïns (mencionats en l'art. 25), davant de
l'administració local…, els municipis podran crear, per mitjà d'un acord plenari… o bé la
figura del Defensor o Defensora dels veïns, encarregat de supervisar l'activitat de
l'administració municipal… Així mateix diu en l'art. 32: els municipis de més de 5.000
habitants podran crear un Consell Social, integrat per representants de les organitzacions
ciutadanes més representatives dels sectors econòmics, socials, culturals i
mediambientals… Correspon al Consell les funcions que determine el Ple, entre les quals
s'inclou l'emissió d'inform4es, estudis i propostes en matèria pressupostària, urbanística i
mediambiental…
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. La creació de la figura jurídica del Defensor o Defensora dels veïns.
2. La creació del Consell Social de Rafelbunyol.
Per a fer-ho possible des del Bloc plantegem la possibilitat de fer-ho per mitjà de la
creació d'una Comissió Informativa Especial, encara que no renunciem a afrontar-ho des
dels mecanismes que la resta de grups municipals puguen plantejar.”
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.

El senyor Carbonell continua indicant que el senyor alcalde va preguntar fa poc
com s'anaven a crear eixes figures argumentant que la llei no ho regula. No obstant això
l'art. 29 s'indica diu com es crea i quines són les competències del Defensor del Poble, i en
l'art. 32 s'arrepleguen les competències que tindrà el Consell Social. Per tant això d'esperar,
és una excusa per a anar deixant passar el temps, actitud que no li estranya. Quan van
proposar crear el Consell Municipal de Participació Ciutadana, que és sinònim del Consell
Social, vosté va dir que “el que vullga manar que es presente a les eleccions”, amb una
confusió del que són òrgans de govern i el que són òrgans consultius. No li estranya que qui
va dir això llavors, ara tire balons fora. Si no la voten a favor, en la pròxima corporació el
tornaran a presentar, afegint que “està convençut que si vostés continuen manant en este
poble, continuaran votant en contra perquè esta és la seua voluntat política.”
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El senyor Fontelles indica que el seu grup ja portava esta figura en el programa
electoral de 27 de maig del 2007. Quant als Consells de Participació, és una proposta també
demanada moltes vegades. Amb les mocions que han presentat reiteradament sobre els
consells de participació, està clara la seua postura. Els pareix ridícul que el PP s'escude i no
vullga aprovar estes mocions, que en molts pobles sí que es fa. En l'última moció
presentada sobre este tema, el senyor alcalde li va cridar l'atenció, perquè la considerava
molt llarga. Ell pensa que es tracta d'òrgans que si es creen li van a coartar en el seu
mandat. I si al final es creen, vostés (referint-se al grup popular) la manipularen i
col·locaran la gent que els interesse.
El senyor alcalde contesta al Sr. Fontelles indicant que li agraïx la idea que té del
seu partit, però no sap la que ell té del PSOE.
El senyor Carbonell lamenta que no s'aprove la moció.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el mateix és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del grup del Partit Popular i cinc vots a favor dels regidors del grup de
PSPV-PSOE i BLOC.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE REBUIG DE LES MESURES
DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ SOBRE RETALLS EN MATÈRIA
D'EDUCACIÓ.
Per part del senyor Carbonell es dóna lectura a la moció següent:
“Davant de les mesures aplicades per la Conselleria d'Educació per a la
planificació del curs 2010-2011, destinades a reduir el gasto de personal, que afectarà
greument la qualitat de l'ensenyança, amb l'augment de la ràtio (nombre d'alumnes per
grup) fins a 33 alumnes en secundària obligatòria i 38 en batxillerat, amb la supressió de
més del 60% dels programes d'atenció a la diversitat (Diversificació, Compensatòria,…)
que són les ferramentes de treball per a atendre l'alumnat amb més dificultats… Així
mateix el retall s'estén a les Escoles Oficials d'Idiomes, on desapareixeran el 12% dels
grups, i es fan especialment dures les condicions de desdoblament de les classes pràctiques
en Formació Professional, on es passa de l'exigència de comptar amb 18 a 30 alumnes.
Tot açò ho hem de situar en el context de les deficiències que patix el nostre sistema
educatiu, amb un dels resultats més baixos dins del conjunt de l'Estat.
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Actualment l'índex de desocupació valenciana és dels més alts d'Espanya, i tots els
experts ho relacionen amb la nostra menor formació. Aprofundir en la falta de formació i
preparació de les nostres filles i fills per al món laboral, per al món de les noves
tecnologies, no ens prepara per a eixir de la crisi, sinó que ens condemna a continuar en el
procés d'empobriment que portem com a mínim per als pròxims 20 anys.
No cal dir que augmentarà la conflictivitat en les aules i els problemes d'integració
social dins i fora d'elles. La cohesió i la pau social es veuran greument afectades.
És lamentable que el govern valencià faça que el sistema educatiu pague les
conseqüències de la crisi, sent la base del futur de la nostra societat, en compte de fer-ho
en altres gastos innecessaris, d'una productivitat més que dubtosa, com és la Fórmula 1 i
altres costosíssims esdeveniments. Ben al contrari, ens fa falta modernitzar-ho, dinamitzarho i incentivar-ho, i evidentment no destruir el que ja funciona. El criteri no pot ser
disminuir el gasto en educació a costa del que siga: qualitat, integració, normalització del
valencià, qualificació professional, ruptura dels equips de treball, etc.
Esta vegada es fa un pas cap avant gravíssim dins de la capritxosa i erràtica
política educatiu del conseller Alejandro Font de Mora.
PROPOSTES D'ACORD
És per tot açò que l'Ajuntament de Rafelbunyol
Rebutja enèrgicament els retalls en educació que vol efectuar la Conselleria, i
que suposen un atac frontal a la qualitat de l'ensenyança.
2. Recolzar les demandes dels centres educatius i dels sindicats perquè no
s'eliminen grups en tots els tipus d'ensenyança, programes d'atenció a la
diversitat, i desdoblament i cicles en Formació professional.
3. Traslladar d'este acord al conseller d'Educació, als sindicats d'ensenyança
valencians i als claustres de tots els centres educatius de la nostra població.”

1.

Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.
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Continua el Sr. Carbonell indicant que el Sr. alcalde en Comissió va fer referència a
la “inconsistència argumental de la Moció”, fent passar com patidors als culpables de
l'actual situació. Respecte d'això reitera que les competències en educació són de la
Conselleria, i que el model de finançament autonòmic va ser recolzat pel partit Popular.
Ara argumenten l'existència d'un deute històric con la Comunitat Valenciana quan la
mateixa va ser perdonada pel Sr. Zaplana quan governava el Sr. Aznar. El Bloc ho ha
demanat sempre.
Respecte al ball de xifres que fan, recorda que és el PP els que administren la
Generalitat, i que deurien prioritzar el gasto quan hi ha menys recursos, i retallar en altres
coses que no són tan necessàries.
Afig que en l'institut de Rafelbunyol han disminuït grups, però no perquè hi haja
menys alumnes, sinó perquè han augmentat la ràtio per classe, i hi ha menys professors. Hi
ha professors de baixa i encara no hi ha substitut. Es tracta d'una preocupació que porten al
ple, i en la que ell esperava obtindre el seu suport per a manifestar esta situació davant de
Conselleria. És en esta intenció en què han presentat la moció.
El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que l'actual Estatut
d'Autonomia atorga a la Generalitat Valenciana competències exclusives en educació,
sanitat, ocupació…. Indica que el que ha fet el PP, és atribuir-se els èxits quan tot anava bé,
i ara culpabilitzar de tot a Zapatero, situant-se en un victimisme total i reiteratiu fent
demagògia i populisme, sense assumir que tenen unes competències, que han de governar i
que ha de fer front a la situació actual. Afig que en la Comissió Informativa es van donar
dades sobre la poca inversió que arribava a esta Comunitat; enfront d'açò indica que el
Govern d'Espanya hi ha invertit 120,6 milions d'euros en 533 projectes de construcció,
manteniment i adequació de centres educatius, a Alacant, Castelló i València, passant a
anomenar diversos projectes concrets realitzats a la Comunitat Valenciana. Afig que este
esforç inversor acredita la importància que el Govern d'Espanya ha concedit a l'educació en
tots els seus nivells, i resulta evident a partir de la xifra real d'inversió extraordinària per
import de 28.921 milions d'euros entre 2008 i 2009. I tot això en el context de la crisi. En
referència a la Llei de Dependència, és la Generalitat la que concedix el grau de
dependència, i el propi govern reconeix que hauria d'haver-hi més, perquè rep un total de
25 milions, quan en realitat i en funció de la seua població potencial hauria d'haver rebut 31
milions d'euros, i açò és a causa de l'incompliment de la Generalitat en els diversos
indicadors que s'establixen per al repartiment dels fons. Continua aportant dades sobre la
dependència fins que el Sr. alcalde li demana que vaja acabant i no s'allargue tant.
Respon el Sr. Fontelles que la seua exposició és resposta a l'extensa intervenció que
va fer el Sr. Alcalde en la Comissió d'Assumptes Sectorials.
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El senyor alcalde indica que tots tenen dret a defendre's. Pel que fa a la ràtio escolar,
no hi ha aules de més de 30 alumnes. Se suscita un debat entre els regidors per este tema, ja
que en les dades facilitades per l'institut no consta que hi ha aules de més de 30 alumnes.
Continua el Sr. alcalde indicant que hi ha un milió de persones que no es
comptabilitzen a efectes econòmics per part del govern. Això suposa un gasto que es podria
reinvertir en altres coses. Es diu que tenim competències en educació però els diners, ve de
Madrid. I si hi ha diners, s'haurà de retallar. El Govern en els Pressupostos Generals de
2011 ha hagut de fer retalls, perquè té més gastos que ingressos; i açò repercutix a les
comunitats autònomes, donant un 25% del que repartix entre les comunitats a Catalunya i
Andalusia. De la mateixa manera que el Govern ha de retallar, també han de fer-ho les
conselleries, i amb els diners que tenen es fa el que es pot.
El Sr. Enric Carbonell no accepta que li diguen el que és correcte o no presentar.
Igual que el PSOE, el PP ha donat un ball de xifres en educació, però que en definitiva es
resumixen en tres: més xiquets, menys professors i més barracons. Insistix en el fet que en
l'institut sí que hi ha aules de més de 30 alumnes. Hi ha dos grups de menys de 30, però que
s'unixen per a donar les assignatures comunes, per la qual cosa sí que hi ha més.
Pel que fa al victimisme, abans el model era pitjor que l'actual, i no tenien este
discurs.
Finalitza indicant que el seu partit presenta una moció per a denunciar un fet en
concret que ocorre a Rafelbunyol, i primer el PP en la comissió i ara el PSOE li donen la
volta parlant de la dependència, de la música…. Afig que quan tinguen ganes de parlar de
tot açò, presenten les seues pròpies mocions, i que se centren en les mocions que presenta
el Bloc.
El Sr. Fontelles, indica que el seu grup ha entrat a debat per les al·lusions que va fer
el PP en la Comissió, en referència al govern central. En referència a la moció, és veritat, hi
ha més xiquets, menys professors i més barracons, però quan les coses estaven bé, també hi
havia barracons
El Sr. alcalde conclou indicant que la moció parla de retalls, però és necessari ferho si no hi ha diners, a la qual cosa el Sr. Carbonell, replica indicant que entén que es
produïsquen retalls, però deuria prioritzar-se, i no hauria de pagar-ho l'educació.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per set vots en
contra dels regidors del Partit Popular i cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPVPSOE, i del Bloc.
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Es reincorpora a la sessió el senyor Fernando Bohigas, que l'havia abandonada
durant el debat del punt anterior.

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOL·LICITANT L'ORGANITZACIÓ
DE CURSOS DE DANSES POPULARS VALENCIANA.
Per part del senyor Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, es dóna lectura a la
moció següent:
“El ball tradicional valencià és el conjunt de balls que el poble valencià ha assumit
com propis i han anat transmetent-se de generació en generació. És, per tant, un patrimoni
propi d'un gran valor cultural que cal conservar i promoure
De tots és conegut que les danses populars valencianes formen part de la cultura i
el folklore tradicional valencià. Hi ha alguns grups per tot el país amb una tradició de
molts anys, com per exemple el Grup Alimara de València, el grup de Dansa d'Alcúdia, el
Grup de Danses de Baladre de Mur, Grup de Dansa la Corona d'Almenara, etc.
D'un temps ençà hem vist proliferar grups de danses per diversos pobles
valencians, com és el cas de Puçol, Massamagrell, etc., per mencionar poblacions
pròximes. A Puçol, per exemple, es fa un curs de balls populars perquè les persones
interessades aprenguen les danses valencianes i s'incorporen al grup per a fer actuacions
per tots els llocs.
Des del nostre grup municipal hem constatat que a Rafelbunyol hi ha demanda per
part dels veïns i veïnes per a fer este tipus de cursos i per a crear i mantindre un grup de
danses local.
És per això que el grup municipal del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de
l'Ajuntament de Rafelbunyol planteja la següent PROPOSTA D'ACORD:
Que des de l'Ajuntament de Rafelbunyol s'organitze un curs de danses populars
valencianes per a tots els veïns i veïnes que vullguen aprendre este tipus de ball.”
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.
16

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

El senyor Carbonell discrepa en l'argumentació donada pel partit Popular en la
Comissió, perquè el seu grup considera que l'ajuntament havia de ser motor d'iniciatives a
diferència d'allò que s'ha manifestat pel PP que consideren que ha de demanar-ho la gent, i
a partir d'ací muntar l'activitat.
El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, sol·licita permís perquè
intervinga el regidor del seu partit David Barrachina. Este indica que les iniciatives per a
formar este tipus de grups poden ser a iniciativa de falles, d'associacions de veïns, de grup
d'amics, i pot ser també d'una oferta cultural de l'ajuntament, i oferir esta activitat, igual que
fa amb els balls de saló. És clar, que la iniciativa pot eixir d'un particular, però després es
convertix en una institució pública. Els grups de dansa quan es constituïx, fan convenis
amb els ajuntaments i reben subvencions a canvi d'actuacions. També es podria parlar amb
l'escola de música per a iniciar una rondalla. Açò al final els ix rendible als ajuntaments,
perquè hi ha actuacions a canvi de subvencions. Estos grups se sufraguen de les
subvencions i de les quotes dels seus membres. Considera que només fa falta voluntat
política.

El senyor alcalde contesta que l'opinió del seu grup ja la van manifestar en la
comissió. Estan oberts a la iniciativa dels particulars. No s'oposen que es creuen, inclús si
volen locals també poden tindre. Ara, que prenga la iniciativa l'Ajuntament ja es van
manifestar en contra.
El senyor Carbonell agraïx al regidor del PSPV-PSOE la seua intervenció exposant
els models de gestió. Entenen que a una Regidoria de Cultura i d'una Casa de la Cultura,
se'ls deu donar vida per mitjà d'una proposta cultural estable, i no pot estar esperant que li
presenten idees els particulars. Pensen que l'Ajuntament és el que ha de prendre les
iniciatives.

Respon el senyor alcalde que no té la mateixa concepció que vosté. El seu grup està
obert a la iniciativa privada, però no per iniciativa de l'Ajuntament.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del partit Popular i cinc vots a favor dels regidors del grup del PSPVPSOE i del Bloc.
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NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE CONVENI A SUBSCRIURE
AMB L'INSTITUT PERQUÈ ELS ALUMNES DE BATXILLERAT INTERESSATS
A FER EL GRAU D'EDUCACIÓ FÍSICA REBEN CLASSES ADDICIONALS I
ESPECÍFIQUES OFERIDES PER L'AJUNTAMENT.
El senyor Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, dóna lectura a la moció següent:
“Són molts els jóvens de Rafelbunyol que tenen la voluntat que l'esport siga en el
futur la seua activitat professional. Alguns d'ells opten per la pràctica de l'esport, altres
per la realització dels pertinents cicles formatius i altres per la seua incorporació a
l'Institut Valencià d'Educació Física (IVEF) per a realització d'estudis superiors.
Per als primers a què ens hem referit haurien de posar al seu abast al més prompte
millor les oportunes instal·lacions per a la pràctica de l'esport i la col·laboració de
l'Ajuntament en la contractació dels pertinents professionals que els han de preparar.
Respecte dels altres dos grups a què hem mencionat: els estudiants de cicles
formatius i els interessats a entrar en l'IVEF, creem que l'Ajuntament de Rafelbunyol, a
través de la regidoria d'Esports i del personal alliberat de la mencionada regidoria, podria
jugar un paper fonamental en la seua formació.
Tant els de batxillerat com els que superen el grau superior del cicle formatiu tenen
possibilitat d'accedir als estudis superiors (de grau) que impartix l'IVEF. Però com tots
nosaltres coneixem, a més de tindre un bon expedient acadèmic per al seu accés, han de
superar unes molt exigents proves físiques, i és en este aspecte on nosaltres considerem que
l'Ajuntament jugaria un paper fonamental.
Les proves físiques a què fem referència requerixen un entrenament específic i molt
concret que no sempre reben en l'Institut. Sota el nostre punt de vista, l'Ajuntament hauria
d'implementar un conveni amb l'Institut perquè els alumnes de batxillerat interessats a fer
un grau d'Educació Física reberen unes classes addicionals i específiques que els oferira
l'Ajuntament. Una vegada subscrit el mencionat conveni s'hauria d'invitar a participar en
les mencionades classes als jóvens de Rafelbunyol que realitzen estudis de cicles formatius
en esport.
És per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol es pose en contacte amb l'institut de Rafelbunyol
per a perfilar i materialitzar el mencionat conveni.
2. Una vegada acordat el conveni fer-lo extensiu als jóvens de Rafelbunyol que
realitzen estudis de cicles formatius.
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Esperant que siga la seua voluntat, i manifestant que no es tracta d'una moció tancada, i
que per tant, queda oberta a les seues aportacions els demanem que la voten
favorablement.”

Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 27 de setembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el senyor Enric Carbonell que no hi ha greuges comparatius amb altres
estudiants. Els estudiants que faran Física, Química o altres matèries, la preparació la reben
en l'Institut. Respecte d'altres professionals, com poden ser els bombers, en el moment en
què es realitzen les oposicions. I si hi ha greuges comparatius, no eliminem la iniciativa,
sinó que la implementem amb la que siga necessària en el moment necessari.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat
l'aprovació de la Moció.

DESÉ. INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el senyor alcalde que els recursos contenciosos-administratius interposats
per Construccions Lujan relatius a l'aprovació de la liquidació de les obres de construcció
de la piscina coberta han sigut desestimats en primera instància pels jutjats del Contenciós
Administratiu on s'han tramitat.

DESÉ PRIMER. INFORMES DE
COL·LEGIATS I SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

No es van produir.

DESÉ SEGON. PRECS I PREGUNTES

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es realitzen les
preguntes següents:
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1. En quin estat es troben les obres del Camp de Futbol?
Respon el senyor alcalde que estan parades.

2. En quin punt estan les relacions amb PRODAEMI i el seu compromís d'executar l'últim
contracte que es va realitzar amb ells referent a la construcció de les VPO?
El senyor alcalde contesta que els terminis del compliment de les obligacions a què
es van comprometre estan encara vigents, per la qual cosa caldrà esperar.

3. Quin ús se li està donant a les pòlisses contractades per l'Ajuntament i en quina quantitat
ha variat el seu capital?
El Sr. alcalde contesta que amb caràcter general les pòlisses de crèdit es contracten
per a atendre dificultats transitòries de tresoreria, pel fet que determinats ingressos previstos
no es recapten en els terminis previstos. En els casos concrets de les últimes pòlisses de
crèdit contractats els motius de la necessitat subscriure les dites pòlisses van ser detallats en
la proposta de l'Alcaldia elevada al Ple de l'Ajuntament, que no eren altres que:
*Existència de quanties impagades respecte de les quotes d'urbanització ja vençudes
del Sector IV i del Sector I.
*Endarreriment en què estan incorrent les Administracions Públiques en
l'abonament de subvencions respecte de projectes cofinançats, que implicava que
l'Ajuntament devia fer front a la totalitat dels gastos amb caràcter previ a l'abonament
íntegre de les subvencions.
*Falta de pagament per part de l'Agència tributària de l'estat de la liquidació de
l'IVA de l'any 2009 per un import de 786.870,72
*Fer front amb caràcter anticipat als gastos d'urbanització del Sector IV amb
caràcter previ a girar les quotes d'urbanització.
Les pòlisses, per tant han sigut empleades bàsicament per a fer front a gastos
d'urbanització dels Sectors i també en l'execució d'obres, fonamentalment de l'Auditori.
No hi ha hagut variació quant al capital contractat, i del que ja es va donar compte en
l'informe entregat als Grups Polítics en el passat mes de juliol.
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4. Quin és el nivell d'endeutament a la data de hui?
El senyor alcalde diu que ja li'ls va respondre en el ple d'agost, i que des de llavors no
ha variat.
5. Per què no s'han reparat tots els clots existents en la calçada del carrer del Puig? I el de
l'encreuament entre els carrers Rei En Jaume i Josep María Llopis?
Contesta el senyor alcalde que el que ocorre en el carrer Rei en Jaume és conseqüència
al pas de l'aigua quan plou. Si s'eleva o es tapa les aigües es retenen i es queixen els
propietaris del garatge de la finca anterior, perquè els entra l'aigua.
Respecte al carrer del Puig, indica es va a fer la rotonda xicoteta d'obra.

6. Quan es va a completar el paviment de voreres dins del nucli urbà?
Respon el senyor alcalde que de 76 voreres que calia fer, s'han fet 58. Queden 19 i
estan tots avisats. Lògicament hi ha vegades que no fan cas, i ha de fer-ho l'ajuntament
quan pot. Ara ho estan fent davant de la llar del jubilat.
7. Quants diners costa la urbanització que li correspon al sector IV?
Indica el senyor alcalde que si es referix a la urbanització del Sector IV, el compte
de liquidació provisional de la reparcel·lació respecte de les parcel·les que l'Ajuntament
assumia els gastos d'urbanització, establia uns gastos aproximats de 2.678.000 €, que van
ser consignats en el pressupost de l'any 2008. Estes dades té caràcter provisional en funció
dels gastos totals definitius, en els que es tindran en compte les baixes resultants dels
concursos de les obres, i els modificats que hagueren pogut haver-hi.

8. Quants diners ha aportat l'ajuntament de la part que li correspon a la urbanització del
Sector IV?
El senyor alcalde respon que fins al moment l'Ajuntament ha abonat 1.732.190,11 €,
si bé, com s'ha informat, amb càrrec a les pòlisses de crèdit s'està fent front a gastos que
devien haver sigut pagats pels deutors per quotes d'urbanització.

9. Quant ha costat els dos dies de bous de la Penya El Centre?
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Informa el senyor alcalde que no li ho pot dir exacte, perquè encara falten alguns
gastos, però estarà al voltant de 17.000 € els dos dies.
10. A la vista de les telefonades efectuades per alguns veïns a la Policia Local com a
conseqüència de les molèsties ocasionades per baixos llogats per grups de jóvens s'ha pres
alguna mesura per a limitar estes molèsties?
Contesta el senyor alcalde que s'han donat les ordes oportunes als servicis de la
policia i als servicis jurídics de l'Ajuntament sobre quines mesures es poden adoptar.
El problema és que hi ha una llacuna legal quant a la regulació d'estes activitats i al
seu possible sotmetiment a llicència municipal, per ser exercides dins de l'àmbit privat i en
locals que no són de pública concurrència.
De moment, i de manera més immediata, s'ha adoptat la decisió de tramitar les
denúncies que es presenten com una possible vulneració de l'art. 47 de la Llei de protecció
contra la contaminació acústica, que establix:
“1. La generació de sorolls i vibracions produïts per l'activitat directa de les persones,
animals domèstics i aparells domèstics o musicals en la via pública, espais públics i en
l'interior dels edificis haurà de mantindre's dins dels límits que exigix la convivència
ciutadana i la present llei.
2. La nocturnitat dels fets es contemplarà a fi de tipificar la infracció que poguera
considerar-se comesa i graduar la sanció que resultara imposable.”
S'està estudiant també la possibilitat de redactar una ordenança municipal que regule
els sorolls, en desplegament de la dita llei.
Pregunta el senyor Enric Carbonell, si no hi ha una ordenança municipal de sorolls.
Aclarix el senyor secretari que hi ha una ordenança municipal de sorolls generats per la
circulació de vehicles. Quant als sorolls produïts en l'àmbit de les vivendes hi ha una norma
genèrica de la Generalitat i un reglament que ho desenrotlla. El dubte és si era necessària la
normativa d'una ordenança municipal per a imposar sancions. Entén que a falta d'esta, s'ha
sancionat directament per l'aplicació de l'art. 47 de la Llei.
Es genera un debat sobre la necessitat regular este tipus d'activitats, aclarint el
secretari que es tracta d'unes activitats dins de l'àmbit privat i que no estan subjecten a cap
tipus de llicència ambiental. Que l'única cosa que cap és denunciar-los per contaminació
acústica, si hi hi ha denúncies contra ells, i és el que s'està fent.
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11. En relació a l'improvisat camp d'entrenament de futbol que hi ha ubicat al costat del
col·legi, es van a fer millores?
Contesta el senyor alcalde que no es va a fer cap tipus de millores. S'han posat llums,
perquè entrenen.
Indica el senyor Francisco Fontelles que s'han queixat de l'existència d'uns ferros.
Contesta el senyor Miguel Saborit, regidor d'esports, que allí no hi havia cap ferro. Indica
que senyor alcalde que possiblement siguen els que entraven amb els cavalls sense permís, i
van fer un desastre.

12. En quin estat d'execució es troben les obres de l'auditori?
El senyor alcalde contesta que està molt avançat i que esperem que a finals de gener
estiga acabat.

13. La Casa de la Cultura es troba en ple funcionament? Es va solucionar el tema dels
plafons que es trobaven en mal estat i van produir cremades lleus a alguns músics mentres
assajaven allí?
Respon el senyor alcalde que la Casa de la Cultura es troba en funcionament des de fa
molt de temps. La part de dalt està ocupada per l'escola de dibuix; la part baixa ha sigut
ocupada per les dones i inclús hi ha una oferta perquè EPA use la zona de màrtirs, ja que
tenen 400 alumnes. Alguns parlen de cine. No tenen màquina, perquè la que hi havia s'ha
fet pols, i una màquina val 8 milions. Es comprarà quan es puga.
El senyor Fernando Bohigas, regidor del Partit Popular, indica respecte al tema dels
focus, que hi ha un flaix que fa que les llums s'encenguen i s'apaguen. Pareix que per
desconeixement van estar enceses tota l'estona.

14. En quin estat es troba l'abonament de les subvencions a les associacions que tenen
assignada alguna? Les han rebut en la seua totalitat?
Respon el senyor alcalde que està pràcticament tot pagat. El que falta es pagarà ara en
el mes d'octubre.
Intervé el senyor Miguel Saborit, regidor d'esports, per a indicar que les més
importants ja estan pagades.
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Aclarix el senyor alcalde que ja s'ha pagat al club de futbol, a la falla, ornitologia,
Raspall, associació d'ames de casa, col·legi, IES…
Així mateix el senyor Saborit informa que amb el raspall es va quedar que rebrien la
subvenció en quatre trimestres. Van cobrar al gener i al juny i ara han demanat el total del
que els falta, però és perquè ells tenen campanya 2009-2010 i l'ajuntament és per anys
naturals.

15. Està prevista alguna inauguració del parc del Sector IV? Quin és el nom d'este parc?
Respon el senyor alcalde que no saben quan es podrà inaugurar. De moment ho hem
obert al públic. El nom del parc està per decidir. Reitera allò que s'ha manifestat en la
Comissió que està per decidir el nom dels carrers, i que la seua voluntat és homenatjar les
víctimes d'ETA.

16. En quin estat d'execució es troben les obres del Pla Estatal 2010?
Respon el senyor alcalde que a falta de la renovació de les lluminàries en Polígon
Industrial i C/Magdalena amb lluminàries de tecnologia Led, que està executada només en
una part, la resta d'inversions estan completament executades.

17. Quin és el programa cultural previst per a l'últim trimestre de l'any? Podrien facilitarnos una còpia per escrit?
Respon la senyora Nuria Losada, regidora de Cultura, que hi ha classes
programades en EPA, Casa de la Música, en la Casa de la Cultura hi ha programades
diferents exposicions. En la Biblioteca s'ha programat conta contes, animació lectora,
bebeteca, contes per a adults, tallers juvenils, lectura en la residència, etc.
En la Casa del Jove estan organitzant cursos de tres mesos per a monitor de temps lliure,
cursos per a educació de gossos, xarrades sobre violència de gènere per a xavals de
l'institut, cursos de ioga, taller de dansa, de balls de saló. I excursions i viatges que es
realitzen des de la Casa del Jove.

18. Quins criteris porten a decidir la contractació amb la mateixa empresa cada any dels
entrepans del dia del sopar popular, així com els regals de la Nit del Farolet?Es demanen
altres pressupostos? Quin és el cost d'estos servicis?
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Contesta el senyor alcalde que l'import de les safates i entrepans del sopar popular
va ascendir a 8.838,72 €. Els regals de la Nit del Farolet ascendixen a uns 6.000 o 7.000€,
tot i que encara no tenen les factures.
En cap d'estos supòsits ens trobem amb quanties que exigisquen la tramitació d'un
expedient de contractació, perquè són contractes menors.
En conseqüència el criteri no és un altre que la fiabilitat, experiència i satisfacció
(segons el parer de qui ha de prendre la decisió, que és l'alcalde) demostrada en tots estos
anys.

19. Així mateix, a través del present escrit es reformulen les preguntes dirigides a la
Regidora de Relació amb els Centres Educatius i associacions de Mares i Pares d'Alumnes
en el Ple celebrat el dia 2 d'agost?
Respon la senyora regidora que en batxillerat els grups són de 26 alumnes, en l'ESO
hi ha en total 244 alumnes i PQPI 29, el total del centre són 324 alumnes.

El senyor Enric Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, fa les preguntes següents:
1. Quin ha sigut el pressupost de les festes dia a dia?
Respon el senyor alcalde que quan tinguen totes les factures li ho facilitaran.
2. Quan posen definitivament en marxa la Casa de la Cultura pensen fer cine totes les
setmanes?
Contesta el senyor Fernando Bohigas que ja han contestat a eixa pregunta, però que
si que pensen fer cine.
3. Com s'ha presentant l'inici del curs tant en El Parc, com en el Col·legi Públic i l'Institut?
Quants alumnes, grups i nivells hi ha en cada un d'ells? Quants en valencià i quants en
castellà?
Afig, en relació a les dades facilitades al grup del PSOE que sí que hi ha cursos amb
més de 30 alumnes en l'institut.
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Replica la senyora regidora que són les dades que li han faciliteu, i que segons açò,
només hi ha un curs en segon de l'ESO amb 30 alumnes.
Quant a l'inici del curs escolar, no hi ha hagut cap incidència, excepte la falta de
professors en l'institut, perquè estan de baixa. A continuació li indica el nombre d'alumnes,
per cicles, que hi ha en el col·legi, i que se'ls pot facilitar.

4. Com va el procés de la implementació de l'Administració electrònica?
Respon el senyor Eduardo Ovejero, que es va posar en marxa entre abril i maig. Es
van basar en la plataforma informàtica de la Diputació de València, que ha posat en marxa
un catàleg de 60 servicis, però que actualment només s'han desenrotllat cinc, que són les
que nosaltres tenim: instància genèrica, volant d'empadronament, certificat
d'empadronament, instàncies de queixes o suggeriments i la instància d'incidències en la via
pública. A mesura que la Diputació vaja penjant nous servicis, també s'anirà actualitzant la
nostra pàgina. Afig que som dels pocs municipis que tenim les cinc opcions. No obstant
com pot portar molt de temps, no s'han llevat els servicis que ja oferíem des de la web.
També estan treballant en la possibilitat d'oferir la passarel·la de pagaments. Es tracta d'una
idea que s'està desenrotllant, perquè en el moment es pose en marxa, ser dels primers a
oferir-lo als ciutadans.

5. Per a quan la WI-FI de la Diputació?
Contesta el senyor Fernando Bohigas, regidor de noves tecnologies, que fa un mes
que s'ha adjudicat a una plataforma. Creu que estem en el primer grup que s'ha de posar en
marxa ja. Estan seguint tots els passos que els estan marcant.

El senyor Josep Bustos, regidor del Bloc, pregunta què passa amb el bar del parc
nou.
Respon el senyor alcalde que el bar està preparat però que cal licitar-lo. A
continuació ix el tema del bar de la pèrgola, explicant el senyor alcalde que va eixir a
subhasta i no es va presentar ningú. És per això que li va dir a qui el tenia que continuara
fent-se càrrec del bar i donant servici.

També pregunta el Sr. Bustos pel tema dels contenidors soterrats. Respon el senyor
alcalde que es tracta de possibles estudis i propostes fetes pel fòrum de l'Agenda Local 21.
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I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per
finalitzada la sessió a les tretze hores i quaranta-cinc minuts, de tot això com a secretari
certifique.
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